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Módosítás 1
Mojca Kleva Kekuš

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. csalódást keltőnek tartja, hogy a 
Bizottság figyelmen kívül hagyta a 
Parlament ismételt kérését arra 
vonatkozóan, hogy teljes mértékű 
demokratikus legitimitást biztosítson az 
európai szemeszternek, kezdve az éves 
növekedési jelentésnek (AGS) a 
fenntartható fejlődésre vonatkozó éves 
iránymutatásokká való átalakításával, 
azokat olyan formában terjesztve elő, 
amely lehetővé tenné a Parlament számára, 
hogy módosításokat javasoljon, és amely 
biztosítaná, hogy egy átlátható 
intézményközi döntéshozatali folyamat 
végén közösen elfogadott politikai 
iránymutatások szülessenek; felhívja a 
Bizottságot, hogy a jövőbeli AGS-eket 
nagyratörőbb módon alakítsa ki, átfogóbb 
irányelveket belefoglalva a nemzeti, a 
regionális és a helyi hatóságok számára;

1. csalódást keltőnek tartja, hogy a 
Bizottság figyelmen kívül hagyta a 
Parlament ismételt kérését arra 
vonatkozóan, hogy teljes mértékű 
demokratikus legitimitást biztosítson az 
európai szemeszternek, kezdve az éves 
növekedési jelentésnek (AGS) a 
fenntartható fejlődésre vonatkozó éves 
iránymutatásokká való átalakításával, 
azokat olyan formában terjesztve elő, 
amely lehetővé tenné a Parlament számára, 
hogy módosításokat javasoljon, és amely 
biztosítaná, hogy egy átlátható 
intézményközi döntéshozatali folyamat 
végén közösen elfogadott politikai 
iránymutatások szülessenek; felhívja a 
Bizottságot, hogy a jövőbeli AGS-eket 
nagyratörőbb módon alakítsa ki, 
növekedést célzó útmutatásokkal, illetve
átfogóbb irányelveket belefoglalva a 
nemzeti, a regionális és a helyi hatóságok 
számára;

Or. en

Módosítás 2
Mojca Kleva Kekuš

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. súlyos aggodalmát fejezi ki amiatt, 
hogy évekkel a rendszerszintű válság 
kezdete után a hosszú távú 
munkanélküliség továbbra is növekszik az 
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Unión belül, ehhez pedig az ifjúsági 
munkanélküliség riasztó szintje, illetve az 
azonnali javulás reménye nélküli 
szegénység és társadalmi kirekesztés 
növekvő kockázata társul;

Or. en

Módosítás 3
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy a nemzeti 
parlamenteknek, illetve a regionális és 
helyi hatóságoknak nagyon korlátozott 
lehetőségük van a véleményük 
kifejezésére, annak ellenére, hogy az 
Európa 2020 stratégia céljait csak az ő 
hozzájárulásukon és részvételükön 
keresztül lehet elérni. 

Or. en

Módosítás 4
Mojca Kleva Kekuš

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. sürgeti a Bizottságot, a tagállamokat 
és a régiókat, hogy tegyék meg elsődleges 
céljuknak az uniós munkanélküliség 
szintje elleni határozott fellépést; felhívja 
a Bizottságot, hogy foglalja bele az 
európai szemeszterbe az Európa 2020 
stratégia egyik részcélkitűzéseként az 
ifjúsági munkanélküliség és szegénység 
elleni harcot;
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Or. en

Módosítás 5
Ramona Nicole Mănescu

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak 
jobban figyelembe kellene vennie az AGS 
alapjául szolgáló sajátos regionális 
trendeket és az előrejelzés potenciális 
tévedéseit;

2. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak 
jobban figyelembe kellene vennie az AGS 
alapjául szolgáló sajátos helyi, regionális 
és nemzeti trendeket és az előrejelzés 
potenciális tévedéseit;

Or. en

Módosítás 6
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. úgy véli, hogy a helyi és regionális 
partnereknek az uniós célkitűzések 
teljesítésébe való – az összes európai régió 
fejlesztésének jellegzetességeit és eltérő 
szintjeit figyelembe vevő – bevonása a 
stratégia célkitűzéseinek eléréséhez fog 
vezetni minden szinten, emellett jobban 
fogja tudatosítani a célkitűzéseket és az 
eredményeket a helyszínen.

Or. en

Módosítás 7
Mojca Kleva Kekuš
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Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy a kohéziós politika, 
mint a regionális befektetési szükségleteket 
pontosan megcélzó kulcsfontosságú uniós 
befektetési eszköz, nemcsak a régiók 
közötti egyenlőtlenségek csökkentéséhez, 
hanem a gazdaság fellendítéséhez, 
valamint a fenntartható növekedés és a 
munkahelyteremtés hatékony 
megvalósításához is hozzájárul az Unió 
egészére vonatkozóan;

3. megjegyzi, hogy a kohéziós politika, 
mint a regionális befektetési szükségleteket 
pontosan megcélzó kulcsfontosságú uniós 
befektetési eszköz, nemcsak a régiók 
közötti egyenlőtlenségek csökkentéséhez, 
hanem a gazdaság fellendítéséhez, 
valamint a fenntartható növekedés és a 
munkahelyteremtés hatékony 
megvalósításához is hozzájárul az Unió 
egészére vonatkozóan; e tekintetben 
ragaszkodik hozzá, hogy az új 
programozási időszakban a kohéziós 
politika finanszírozása megfelelő 
maradjon, legalább a 2007–2013-as 
időszak szintjén, és továbbra is fedje le az 
összes uniós régiót; 

Or. en

Módosítás 8
Ramona Nicole Mănescu

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy a kohéziós politika, 
mint a regionális befektetési szükségleteket 
pontosan megcélzó kulcsfontosságú uniós 
befektetési eszköz, nemcsak a régiók 
közötti egyenlőtlenségek csökkentéséhez, 
hanem a gazdaság fellendítéséhez, 
valamint a fenntartható növekedés és a 
munkahelyteremtés hatékony 
megvalósításához is hozzájárul az Unió 
egészére vonatkozóan;

3. megjegyzi, hogy a kohéziós politika, 
mint a helyi, regionális és nemzeti
befektetési szükségleteket pontosan 
megcélzó kulcsfontosságú uniós 
befektetési eszköz, nemcsak a régiók 
közötti egyenlőtlenségek csökkentéséhez, 
hanem a tagállamok gazdasági
fellendítéséhez, valamint a fenntartható 
növekedés és a munkahelyteremtés 
hatékony megvalósításához is hozzájárul a 
tagállamokra és az Unió egészére 
vonatkozóan;

Or. en
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Módosítás 9
Deutsch Tamás

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy a kohéziós politika, 
mint a regionális befektetési szükségleteket 
pontosan megcélzó kulcsfontosságú uniós 
befektetési eszköz, nemcsak a régiók 
közötti egyenlőtlenségek csökkentéséhez, 
hanem a gazdaság fellendítéséhez, 
valamint a fenntartható növekedés és a 
munkahelyteremtés hatékony 
megvalósításához is hozzájárul az Unió 
egészére vonatkozóan;

3. megjegyzi, hogy a kohéziós politika, 
mint a regionális befektetési szükségleteket 
pontosan megcélzó kulcsfontosságú uniós 
befektetési eszköz, nemcsak a régiók 
közötti egyenlőtlenségek csökkentéséhez, 
hanem a gazdaság fellendítéséhez, 
valamint a fenntartható növekedés és a 
munkahelyteremtés hatékony 
megvalósításához is hozzájárul az Unió 
egészére vonatkozóan; megjegyzi, hogy 
emiatt a kohéziós politika a legjobb eszköz 
annak elérésére, hogy a fellendülés annyi 
új munkahelyet hozzon létre, amennyit az 
Európai Bizottság az AGS-ben tervez;

Or. en

Módosítás 10
Karima Delli

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy a kohéziós politika, 
mint a regionális befektetési szükségleteket 
pontosan megcélzó kulcsfontosságú uniós 
befektetési eszköz, nemcsak a régiók 
közötti egyenlőtlenségek csökkentéséhez, 
hanem a gazdaság fellendítéséhez, 
valamint a fenntartható növekedés és a 
munkahelyteremtés hatékony 
megvalósításához is hozzájárul az Unió 
egészére vonatkozóan;

3. megjegyzi, hogy a kohéziós politika, 
mint a regionális befektetési szükségleteket 
pontosan megcélzó kulcsfontosságú uniós 
befektetési eszköz, nemcsak a régiók 
közötti egyenlőtlenségek csökkentéséhez, 
hanem a gazdaság fellendítéséhez, 
valamint a fenntartható növekedés és a 
munkahelyteremtés hatékony 
megvalósításához is hozzájárul az Unió 
egészére vonatkozóan; úgy véli ezért, hogy 
a kohéziós politika költségvetésének 
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bárminemű csökkentése erős negatív 
következményekkel járna az Európa 2020 
stratégia céljaira nézve;

Or. en

Módosítás 11
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy a kohéziós politika, 
mint a regionális befektetési szükségleteket 
pontosan megcélzó kulcsfontosságú uniós 
befektetési eszköz, nemcsak a régiók 
közötti egyenlőtlenségek csökkentéséhez, 
hanem a gazdaság fellendítéséhez, 
valamint a fenntartható növekedés és a 
munkahelyteremtés hatékony 
megvalósításához is hozzájárul az Unió 
egészére vonatkozóan;

3. megjegyzi, hogy a kohéziós politika, 
mint a regionális befektetési szükségleteket 
pontosan megcélzó kulcsfontosságú uniós 
befektetési eszköz, nemcsak a régiók 
közötti egyenlőtlenségek csökkentéséhez 
járul hozzá, hanem az Európa 2020 
stratégiával a gazdaság fellendítésének, 
valamint a fenntartható növekedés és a 
munkahelyteremtés hatékony 
megvalósításának is fontos támogató 
eszköze lett az Unió egészére vonatkozóan;

Or. en

Módosítás 12
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. úgy véli, hogy a regionális politika 
továbbra is fontos szerepet fog játszani a 
nemzeti programok kialakításában az 
európai szemeszteren belül, illetve 
kulcsfontosságú eszköz lesz a szociális 
politikák és a foglalkoztatás terén kitűzött 
célkitűzések közép- és hosszú távon való 
elérésében.
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Or. en

Módosítás 13
Karima Delli

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza a kifizetések és a 
kötelezettségek makrogazdasági 
feltételrendszerének igazságtalan és 
ellenkező hatást elérő tulajdonságát, 
amely a régiókra van hatással, miközben 
a nemzeti kormányokat kellene 
felelősségre vonni;

Or. en

Módosítás 14
Mojca Kleva Kekuš

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. rámutat, hogy a költségvetési 
megszorítások és a magánszektor csökkent 
hitelezőképességének időszakában a 
strukturális alapok fontos hajtóerői a 
gazdaság élénkítésének és az Európa 2020 
stratégiában foglalt növekedési és 
foglalkoztatási célok elérésének; ezzel 
kapcsolatban hangsúlyozza, hogy mivel a 
kohéziós politika kulcsfontosságú szerepet 
játszik az európai szemeszter keretein belül 
a nemzeti programok kialakításában, az 
AGS-eknek elsődlegesen erre a politikára 
kellene fókuszálniuk, amely egyben 
hozzájárulna a növekedésről és a 
munkahelyteremtésről folytatott éves uniós 
vitához is;

4. rámutat, hogy a szigorú költségvetési 
megszorítások és a magánszektor csökkent 
hitelezőképességének időszakában a 
strukturális alapok pénzügyi méretüknek 
és a kitűzött céljaiknak köszönhetően
fontos hajtóerői a gazdaság élénkítésének 
és az Európa 2020 stratégiában foglalt 
növekedési és foglalkoztatási célok 
elérésének; ezzel kapcsolatban 
hangsúlyozza, hogy mivel a kohéziós 
politika kulcsfontosságú szerepet játszik az 
európai szemeszter keretein belül a nemzeti 
programok kialakításában, az AGS-eknek 
elsődlegesen erre a politikára kellene 
fókuszálniuk, amely egyben hozzájárulna a 
növekedésről és a munkahelyteremtésről 
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folytatott éves uniós vitához is;

Or. en

Módosítás 15
Ramona Nicole Mănescu

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. rámutat, hogy a költségvetési 
megszorítások és a magánszektor csökkent 
hitelezőképességének időszakában a 
strukturális alapok fontos hajtóerői a 
gazdaság élénkítésének és az Európa 2020 
stratégiában foglalt növekedési és 
foglalkoztatási célok elérésének; ezzel 
kapcsolatban hangsúlyozza, hogy mivel a 
kohéziós politika kulcsfontosságú szerepet 
játszik az európai szemeszter keretein belül 
a nemzeti programok kialakításában, az 
AGS-eknek elsődlegesen erre a politikára 
kellene fókuszálniuk, amely egyben 
hozzájárulna a növekedésről és a 
munkahelyteremtésről folytatott éves uniós 
vitához is;

4. rámutat, hogy a költségvetési 
megszorítások és a magánszektor csökkent 
hitelezőképességének időszakában a 
strukturális alapok fontos hajtóerői a 
tagállamok kezében a gazdaság 
élénkítésének, és segíti őket az Európa 
2020 stratégiában foglalt növekedési és 
foglalkoztatási célok elérésében; ezzel 
kapcsolatban hangsúlyozza, hogy mivel a 
kohéziós politika kulcsfontosságú szerepet 
játszik az európai szemeszter keretein belül 
a nemzeti programok kialakításában, az 
AGS-eknek elsődlegesen erre a politikára 
kellene fókuszálniuk, amely egyben 
hozzájárulna a növekedésről és a 
munkahelyteremtésről folytatott éves uniós 
vitához is;

Or. en

Módosítás 16
Deutsch Tamás

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a 
nemzeti, a regionális és a helyi 
hatóságokat, a szociális partnereket és a 
civil társadalmat bevonják az AGS 

5. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a 
nemzeti, a regionális és a helyi 
hatóságokat, a vállalkozókat, a szociális 
partnereket és a civil társadalmat bevonják 
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keretében a politikai iránymutatás 
kialakításába és végrehajtásába;

az AGS keretében a politikai iránymutatás 
kialakításába és végrehajtásába; megjegyzi 
azonban, hogy a többszintű kormányzás 
megközelítése alkalmazásának nem 
szabad további adminisztratív terheket 
rónia a kedvezményezettekre.

Or. en

Módosítás 17
Karima Delli

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy
a nemzeti, a regionális és a helyi 
hatóságokat, a szociális partnereket és a 
civil társadalmat bevonják az AGS 
keretében a politikai iránymutatás
kialakításába és végrehajtásába;

5. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy hozzanak olyan konkrét 
intézkedéseket, amelyek javítják a nemzeti, 
a regionális és a helyi hatóságok, a 
szociális partnerek és a civil társadalom 
részvételét és bevonását a fenntartható 
szakpolitikák kialakításába és 
végrehajtásába az európai szemeszteren 
belül mind nemzeti, mind európai szinten, 
az Európa 2020 stratégia célkitűzései 
iránt érzett elkötelezettség növelése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 18
Ramona Nicole Mănescu

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. alapvető fontosságúnak tartja, hogy a 
kohéziós politika, a régiók sajátos 
igényeihez igazítva, szerepet játsszon a 
versenyképesség terén tapasztalható belső 

6. alapvető fontosságúnak tartja, hogy a 
kohéziós politika, a helyi, régiós és 
nemzeti szint sajátos igényeihez igazítva, 
szerepet játsszon a versenyképesség terén 
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egyenlőtlenségek és a strukturális 
egyensúlytalanságok enyhítésében; ezzel 
kapcsolatosan üdvözli a Bizottság ama 
kezdeményezését, hogy ahol lehetséges, a 
strukturális alapok el nem osztott forrásait 
a KKV-k, az energiahatékonyság és a 
fiatalok foglalkoztatása területeire 
csoportosítsák át; kéri, hogy megfelelően 
tájékoztassák a kezdeményezés nemzeti 
szinteken történő végrehajtásáról;

tapasztalható belső egyenlőtlenségek és a 
strukturális egyensúlytalanságok 
enyhítésében; rámutat, hogy a kkv-knak 
döntő szerepe lesz az Európa 2020 
stratégia célkitűzéseinek elérésére tett 
erőfeszítésekben a gazdasági növekedés, a 
szociális és a területi kohézió erősítése 
által; ezzel kapcsolatosan üdvözli a 
Bizottság ama kezdeményezését, hogy ahol 
lehetséges, a strukturális alapok el nem 
osztott forrásait a kkv-k, az 
energiahatékonyság és a fiatalok 
foglalkoztatása területeire csoportosítsák 
át; kéri, hogy megfelelően tájékoztassák a 
kezdeményezés nemzeti szinteken történő 
végrehajtásáról;

Or. en

Módosítás 19
Mojca Kleva Kekuš

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. alapvető fontosságúnak tartja, hogy a 
kohéziós politika, a régiók sajátos 
igényeihez igazítva, szerepet játsszon a 
versenyképesség terén tapasztalható belső 
egyenlőtlenségek és a strukturális 
egyensúlytalanságok enyhítésében; ezzel 
kapcsolatosan üdvözli a Bizottság ama 
kezdeményezését, hogy ahol lehetséges, a 
strukturális alapok el nem osztott forrásait 
a KKE-k, az energiahatékonyság és a 
fiatalok foglalkoztatása területeire 
csoportosítsák át; kéri, hogy megfelelően 
tájékoztassák a kezdeményezés nemzeti 
szinteken történő végrehajtásáról;

6. alapvető fontosságúnak tartja, hogy a 
kohéziós politika, a régiók sajátos 
feltételeihez és igényeihez igazítva, 
szerepet játsszon a versenyképesség terén 
tapasztalható belső egyenlőtlenségek és a 
strukturális egyensúlytalanságok 
enyhítésében; ezzel kapcsolatosan üdvözli 
a Bizottság ama kezdeményezését, hogy 
ahol lehetséges, a strukturális alapok el 
nem osztott forrásait a KKV-k, az 
energiahatékonyság és a fiatalok 
foglalkoztatása területeire csoportosítsák 
át; kéri, hogy megfelelően tájékoztassák a 
kezdeményezés nemzeti szinteken történő 
végrehajtásáról;

Or. en
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Módosítás 20
Mojca Kleva Kekuš

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. üdvözli, hogy a Bizottság elismeri a 
2013-as AGS-ben, hogy szükség van az 
igazgatási kapacitás további növelésére a 
fel nem használt strukturális alapok 
gyorsabb elosztásának biztosítása 
érdekében; rámutat, hogy ezen 
erőfeszítéseknek a nemzeti, regionális és 
helyi szintű hatóságokat kell 
megcélozniuk; hangsúlyozza, hogy a fel 
nem használt strukturális alapok 
gyorsabb kifizetése hozzájárul a piaci 
likviditás növeléséhez;

Or. en

Módosítás 21
Karima Delli

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. emlékeztet az ingatlanpiac megfelelő 
szintű szabályozása biztosításának 
fontosságára a helyi és regionális 
egyensúlyhiány megelőzésében; 
hangsúlyozza a szociális lakásépítés 
pozitív szerepét ezen a téren;

Or. en

Módosítás 22
Mojca Kleva Kekuš
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Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. egyetért a Bizottsággal abban, hogy az 
innovatív uniós pénzügyi eszközök 
katalizátorként szolgálhatnak a célzott 
befektetések terén, sokszorozó hatással 
lehetnek az uniós költségvetésre, és 
emelhetik az uniós növekedési potenciált; 
ennek fényében sürgeti a Bizottságot, 
hogy a tagállamok és a régiók számára 
nyújtson részletes információkat, további 
támogatást és iránymutatást a 2013-as és 
a következő programozási időszak (2014–
2020) kohéziós politikájának pénzügyi 
eszközei alkalmazásának kiterjesztése 
vonatkozásában; felhívja a tagállamokat, 
hogy kövessék a Bizottságot, és világosan 
jelezzék a nemzeti reformprogramjaikban 
is, hogy milyen módon tervezik a 
strukturális alapokat a növekedés és 
foglalkoztatás előmozdítására használni, a 
pénzügyi eszközök használatával kiemelve 
a prioritásokat;

Or. en

Módosítás 23
Karima Delli

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy foglalkozzanak a 
hátrányos helyzetű csoportok, így a 
kisebbségekhez tartozók (pl. romák), a 
legszegényebb mikrorégiókból jövők vagy 
a fogyatékkal élők alacsony munkaerő-
piaci részvételének problémájával; 
felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy foglalkozzanak a munkahelyek 
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régiók és társadalmi csoportok közti 
egyenlőtlen eloszlásával és a pénzügyi 
konszolidáció kiszolgáltatott társadalmi 
csoportokra gyakorolt hatásaival is;

Or. en

Módosítás 24
Mojca Kleva Kekuš

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6c. elismeri az EBB növekvő 
hitelkeretének fontosságát, és azt ajánlja, 
hogy ezt igazítsák hozzá a regionális 
egyenlőtlenségek felszámolását célzó 
uniós prioritásokhoz; felhívja a 
Bizottságot, hogy kérje meg a 
tagállamokat, hogy a strukturális 
alapokból származó források egy részének 
felhasználásával osztozzanak az EBB 
hitelkockázatában, és nyújtsanak 
hitelgaranciákat a kkv-k és 
mikrovállalkozások számára, amivel el 
lehetne érni a gazdasági tevékenység 
fellendítését minden ágazatban és 
régióban, további foglalkoztatási 
lehetőségeket lehetne garantálni, és meg 
lehetne oldani a kkv-kat jelenleg 
akadályozó hitelszűk helyzetet is;

Or. en

Módosítás 25
Mojca Kleva Kekuš

Véleménytervezet
6 d bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6d. megjegyzi, hogy a demográfiai 
változás egyértelmű hatást gyakorol a 
szociális infrastruktúrára, komoly 
kihívással szembesítve minden generációt 
az Unió egészében; kiemeli ebben a 
tekintetben, hogy jobban figyelembe 
kellene venni a kohéziós politikának a 
demográfiai kihívások kezelésében játszott 
szerepét a Bizottság jelentésében;

Or. en

Módosítás 26
Mojca Kleva Kekuš

Véleménytervezet
6 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6e. felhívja a Bizottságot, hogy adjon 
világos tanácsot és iránymutatást a 
finanszírozás prioritásainak 
átcsoportosítása terén abból a célból, hogy 
a legmagasabb növekedési és 
foglalkoztatási potenciállal rendelkezőnek 
ítélt területek (pl. környezeti ipar, IKT 
ágazat, egészségügyi ágazat) felé 
irányuljon a támogatás;

Or. en

Módosítás 27
Ramona Nicole Mănescu

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a tagállamokat, hogy a 7. felhívja a tagállamokat, hogy a 
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foglalkoztatottság növelése, illetve a 
strukturális és tartós munkanélküliség 
hatékony leküzdése érdekében teljes 
mértékben használják fel a strukturális 
alapokat; úgy véli, hogy a Bizottságnak 
sürgősen javaslatot kellene tennie egy 
európai ifjúsági garancia létrehozására a 
foglalkoztatásban, oktatásban vagy 
képzésben részt nem vevő fiatalok 
helyzetének érdemi javítása érdekében, és 
hogy a Bizottságnak szorosan együtt 
kellene működnie a tagállamokkal annak 
érdekében, hogy a strukturális alapok el 
nem osztott forrásainak egy részét az 
ifjúsági munkanélküliség leküzdésére 
fordítsák.

foglalkoztatottság növelése, illetve a 
strukturális és tartós munkanélküliség 
hatékony leküzdése érdekében teljes 
mértékben használják fel a strukturális 
alapokat; ebből a szempontból 
hangsúlyozza, hogy a nemzeti és 
regionális közigazgatás tekintetében 
biztosítani kell a pénzügyi támogatásba és 
a képzésbe történő nagyobb befektetést, 
hogy növeljék a kapacitásokat és javítsák 
a programokért felelős hatóságok 
szabályokkal kapcsolatos ismereteit; úgy 
véli, hogy a Bizottságnak sürgősen 
javaslatot kellene tennie egy európai 
ifjúsági garancia létrehozására a 
foglalkoztatásban, oktatásban vagy 
képzésben részt nem vevő fiatalok 
helyzetének érdemi javítása érdekében, és 
hogy a Bizottságnak szorosan együtt 
kellene működnie a tagállamokkal annak 
érdekében, hogy a strukturális alapok el 
nem osztott forrásainak egy részét az 
ifjúsági munkanélküliség leküzdésére 
fordítsák.

Or. en

Módosítás 28
Deutsch Tamás

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a tagállamokat, hogy a
foglalkoztatottság növelése, illetve a 
strukturális és tartós munkanélküliség 
hatékony leküzdése érdekében teljes 
mértékben használják fel a strukturális 
alapokat; úgy véli, hogy a Bizottságnak 
sürgősen javaslatot kellene tennie egy 
európai ifjúsági garancia létrehozására a 
foglalkoztatásban, oktatásban vagy 
képzésben részt nem vevő fiatalok 
helyzetének érdemi javítása érdekében, és 

7. felhívja a tagállamokat, hogy a hosszabb 
munkával töltött életet elősegítő, minden 
korcsoportot érintő foglalkoztatottság 
növelése, illetve a strukturális és tartós 
munkanélküliség hatékony leküzdése 
érdekében teljes mértékben használják fel a 
strukturális alapokat aktív munkaerő-piaci 
intézkedéseken keresztül; úgy véli, hogy a 
Bizottságnak sürgősen javaslatot kellene 
tennie egy európai ifjúsági garancia 
létrehozására a foglalkoztatásban, 
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hogy a Bizottságnak szorosan együtt 
kellene működnie a tagállamokkal annak 
érdekében, hogy a strukturális alapok el 
nem osztott forrásainak egy részét az 
ifjúsági munkanélküliség leküzdésére 
fordítsák.

oktatásban vagy képzésben részt nem vevő 
fiatalok helyzetének érdemi javítása 
érdekében, és hogy a Bizottságnak 
szorosan együtt kellene működnie a 
tagállamokkal annak érdekében, hogy a 
strukturális alapok el nem osztott 
forrásainak egy részét az ifjúsági 
munkanélküliség leküzdésére fordítsák.

Or. en

Módosítás 29
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a tagállamokat, hogy a 
foglalkoztatottság növelése, illetve a 
strukturális és tartós munkanélküliség 
hatékony leküzdése érdekében teljes 
mértékben használják fel a strukturális 
alapokat; úgy véli, hogy a Bizottságnak 
sürgősen javaslatot kellene tennie egy 
európai ifjúsági garancia létrehozására a 
foglalkoztatásban, oktatásban vagy 
képzésben részt nem vevő fiatalok 
helyzetének érdemi javítása érdekében, és 
hogy a Bizottságnak szorosan együtt 
kellene működnie a tagállamokkal annak 
érdekében, hogy a strukturális alapok el 
nem osztott forrásainak egy részét az 
ifjúsági munkanélküliség leküzdésére 
fordítsák.

7. felhívja a tagállamokat, hogy a 
foglalkoztatottság növelése, illetve a 
strukturális és tartós munkanélküliség 
hatékony leküzdése érdekében teljes 
mértékben használják fel a strukturális 
alapokat; úgy véli, hogy a Bizottságnak 
sürgősen javaslatot kellene tennie egy 
európai ifjúsági garancia létrehozására a 
foglalkoztatásban, oktatásban vagy 
képzésben részt nem vevő fiatalok 
helyzetének érdemi javítása érdekében, és 
hogy a Bizottságnak szorosan együtt 
kellene működnie a tagállamokkal annak 
érdekében, hogy a strukturális alapok el 
nem osztott forrásainak egy részét az 
ifjúsági, különösen a vidéki ifjúsági
munkanélküliség leküzdésére fordítsák, a 
vállalkozói készségükre helyezve a 
hangsúlyt a vidék elnéptelenedésének 
megakadályozása érdekében.

Or. en


